
ATIVIDADES DE APOIO À 
DIEC



DIEC – Divisão de Educação Continuada

Principais atividades para apoiar a DIEC:

a) Divulgação e acompanhamento dos 
procedimentos e fluxos para solicitar capacitação;

b) Apoio na coordenação de eventos de sua 
localidade; e

c) Incentivo e divulgação de ações de
capacitações e desenvolvimento para os servidores de
sua localidade, especialmente, em relação aos cursos a
distância.







Identifique se você é participante ou organizador do evento de 
capacitação, quando evento interno:

• Participante:
• Os casos de participação em evento 
interno geralmente são de promoção 

da Enagro, que divulgará os 
procedimentos para inscrição. 

• O padrão é a inscrição ocorrer através 
do site da Enagro. 

http://enagro.agricultura.gov.br/Enagr
o/cursos-e-capacitacao/cursos-

presenciais-enagro

• Organizador:
• Públicos alvo: servidores MAPA ou 

público externo
“PROJETO BÁSICO DE CAPACITAÇÃO E 

EVENTOS” ou “Projeto Básico 
Capacitação Público Externo” 

(modelos de documento no SEI) 
• Inscrições ou participação, conforme 

Projeto Básico

http://enagro.agricultura.gov.br/Enagr










Link para procedimentos e formulários 



Parceria ENAGRO e EV.G

Cursos com início imediato, podendo ser realizados a partir de smartphones e 
tablets, uma vez que a plataforma permite a adaptação do conteúdo a diferentes 
formatos e tamanhos de telas. 

Todos os cursos certificarão o aluno que obter o mínimo de 60% de aproveitamento 
nas atividades.

Para mais informações: Escola Virtual de Governo – EV.G





Link Painel De Gestão da Capacitação



OBJETIVO 

Subsidiar a Enagro e as Unidades 
Administrativas do MAPA no 
desenvolvimento de competências 
para o alcance dos objetivos 
estratégicos, priorizando os 
investimentos com capacitação com 
base nas necessidades identificadas no 
1º Ciclo do Mapeamento de 
Competências.

PAINEL DE GESTÃO DA CAPACITAÇÃO MAPA



GANHOS/MELHORIAS

• Mecanismo de controle, 
monitoramento e avaliação.

• Tomada de decisão.

• Indicação de racionalização de 
gastos.

• Transparência das ações de 
capacitação e desenvolvimento.

• Empoderamento dos Gestores.

PAINEL DE GESTÃO DA CAPACITAÇÃO MAPA



VISÃO GERAL
EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

(PAEC):

Controle e monitoramento das ações de
capacitação, do orçamento executado por unidade
administrativa, dos indicadores de desempenho do
PAEC, da entrega de documentação pós-evento, do
desenvolvimento de competências.

PLANEJAMENTO DO PAEC:

Mapa de competências por unidade, adesão dos
servidores no levantamento de necessidades de
desenvolvimento de competências, previsão
orçamentária, diagnóstico e ações prioritárias de
desenvolvimento por unidade administrativa.

RELATÓRIOS:

Informações detalhadas dos eventos realizados,
ações previstas no PAEC, diagnóstico consolidado por
unidade e banco de talentos possibilitando pesquisa
e recuperação da força de trabalho em função de
suas competências desenvolvidas nos eventos de
capacitação.



Márcio Luiz Cabral Alexandre de Morais
Chefe da Divisão DIEC
E-mail: marcio.morais@agricultura.gov.br
Tel: (61) 3218-3079

Márcia dos Santos Oliveira
Chefe de Serviço da SEC-DIEC
E-mail: marcia.oliveira@agricultura.gov.br
Tel.: (61) 3218-3690
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